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MESSAĠĠ TAL-PRESIDENT TA’ MALTA

F’messaġġ lin-nazzjon, il-President George Vella appella għall-għaqal u t-tama, u fakkar li bl-għaqda l-poplu
dejjem għeleb is-saram. B’determinazzjoni, b’dixxiplina u b’solidarjetà, il-Maltin jerġgħu jsibu saqajhom biex
ikomplu fejn ħallew. Huwa ħeġġeġ biex kulħadd ikun responsabbli u biex bla eċċezzjoni jitħarsu d-direttivi
tal-awtoritajiet politiċi u tas-saħħa għal ġid tal-poplu kollu.

GĦAL MALTIN LI
GĦADHOM BARRA
Il-Gvern qed jipprova jgħin lil Maltin jew persuni residenti Malta li nqabdu barra l-pajjiż ﬁd-dawl li se jieqfu
t-titjiriet kollha lejn Malta f’nofs-il lejl ta’ bejn il-Ġimgħa 20 u s-Sibt 21 ta’ Marzu. Dawk li mhux se jirnexxilhom
jaslu Malta sa dakinhar għandhom iċemplu minnuﬁh fuq 2204 2200 jew jibagħtu email lil sitcen.mfea@gov.mt.
Dawk li ġejjin lura minn pajjiżi mhux ﬂ-Unjoni Ewropea, għalissa għandhom jgħaddu minn Londra jew Frankfurt.
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KAŻIJIET ĠODDA
Kien hemm 5 każijiet ġodda ta’ Covid-19 mit-304 test li sar ﬂ-aħħar sigħat. Issa b’kollox hemm 53 persuna li
rriżultaw pożittivi għall-Coronavirus. Kollha huma f’kundizzjoni ta’ saħħa tajba. L-awtoritajiet tas-saħħa wissew
għal kawtela u qalu li l-agħar tal-virus għadu ġej. Qed iħeġġu biex kulħadd jimxi mal-pariri u l-istruzzjonijiet
tagħhom biex il-ﬁrxa titrażżan. Aktar ma jsiru swabs, aktar jinqabdu nies li għandhom il-virus. S’issa saru kważi
1,200 swab. Fl-entratura tal-Mater Dei saru 785 swab u kollha kienu negattivi.

L-ISTRATEĠIJA KONTRA L-COVID-19

Erbgħa huma l-pilastri tal-istrateġija kontra l-Covid-19. 1) Li jsiru aktar testijiet fuq in-nies biex titrażżan
il-ﬁrxa tal-virus; 2) Tisħiħ tal-faċilitajiet f’Mater Dei fejn issa nfetaħ laboratorju ieħor biex ilaħħaq maż-żieda
ﬁt-testijiet; 3) Aktar sodod u swali tal-ITU biex nilqgħu għall-eventwalità ta’ żieda ﬁl-każijiet mistennija
tal-coronavirus; 4) Tħaris tal-ħaddiema ﬁl-qasam tas-saħħa bi lbies protettiv u b’aktar taħriġ. Is-sies
tal-istrateġija jibqa’ f’idejna. Nevitaw il-folol; ma noħorġux ta’ xejn minn darna u naħslu jdejna ta’ spiss.
Min iħoss is-sintomi tal-Covid-19, iċempel 111. Flimkien naslu.
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SPEZZJONIJIET FUQ DAWK
FI KWARANTINA
Komplew l-ispezzjonijiet fuq dawk ﬁ kwarantina obbligatorja. Fl-aħħar jum saru 240 spezzjoni ﬁlwaqt li nstabu
żewġ persuni qed kisru l-kwarantina. Mindu bdew l-ispezzjonijiet ﬁt-13 ta’ Marzu, saru 1,205 spezzjoni. S’issa
l-awtoritajiet ħarġu 11-il multa hekk kif persuna oħra nstabet tikser ir-regoli tal-kwarantina mandatorja aktar minn
darba. Fost dawk li nqabdu jiksru l-kwarantina hemm barrani li nqabad jikser il-kwarantina 5 darbiet u s’issa ġie
mmultat €9,000. Kull min jikser il-kwarantina jeħel multa ta’ €3000 kull darba li ma jinstabx id-dar. Il-kwarantina
hija obbligatorja għal kull min daħal jew se jidħol f’pajjiżna mit-13 ta’ Marzu ’l quddiem. Tapplika wkoll għall-persuni
kollha li joqogħdu ﬁr-residenza tal-persuna li tkun ġiet lura minn barra l-pajjiż. L-appell jibqa’ dejjem li kulħadd
għandu jkun responsabbli u jikkopera mad-direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet.

L-ISTABBILIMENTI QED
JIBQGĦU MAGĦLUQIN
L-ebda stabbiliment tal-ikel u x-xorb ma nstab li kiser ir-regolamenti imposti biex jibqgħu magħluqa
ħalli titrażżan il-ﬁrxa tal-coronavirus. Fl-aħħar 24 siegħa saru aktar minn 500 spezzjoni mill-MTA f’diversi
lokalitajiet f’Malta u Għawdex. Stabbilimenti tal-ikel u xorb li jinqabdu jisﬁdaw ir-regolamenti u jiftħu l-bibien
għall-klijenti jeħlu multa ta’ €3,000 għal kull darba li jinqabdu miftuħa. L-appell huwa għall-koperazzjoni
mhux biss mis-sidien tal-istabbilimenti li jridu jibqgħu magħluqin imma anke mill-pubbliku ġenerali li
m’għandux jingħaqad ﬁ gruppi barra stabbilimenti li jbiegħu take-aways jew deliveries imma dejjem iżomm
id-distanza bejn persuna u oħra. Tista’ tirrapporta min jabbuża fuq in-numru 21692447.
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HELPLINES
111 – Għall-persuni li jħossu sintomi tal-COVID-19 jew jixtieq iktar informazzjoni;
2204 2200 – Għar-residenti Maltin li nqabdu f’wieħed mill-pajjiżi ta’ riskju
għoli u jridu jiġu lura Malta;
21411 411 – Għall-persuni ﬁ kwarantina mandatorja li għandhom bżonn provvista
ta’ ikel u mediċini.
144 – Għal dawk li jridu tagħrif dwar il-pakkett ﬁnanzjarju lill-industriji; intrapriżi u
self-employed.
25981000 – Għal dawk li għandhom domandi dwar is-settur edukattiv u l-impatt
tal-Coronavirus.
21692447– Għal lukandiera u turisti li għandhom domandi dwar il-miżuri mħabbra.
25903030 – Għall-anzjani mingħajr sapport li għandhom bżonn mediċini, ikliet lesti
jew prodotti tal-ikel (frott u ħaxix).
25469111 – Għal dawk li jaħdmu ﬂ-industrija tal-gaming.
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